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Somonino, dn. 25.03.2020r. 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA NA CZAS ZAWIESZENIA 

ZAJEĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO  

W DNIACH: 25 MARZEC 2020 – 10 KWIECIEŃ 2020 

 

1. Od dn. 25.03.2020r. wszystkie informacje do uczniów, rodziców i nauczycieli będą 

przekazywane przez moduł wiadomości w systemie Librus Synergia. Nauczyciele mają 

obowiązek odpowiadać na wszelkie zapytania otrzymane od uczniów i rodziców w formie 

pisemnej (lub telefonicznie według uznania nauczyciela). 

2. Nauczyciele mają obowiązek pracować z uczniami i być do ich dyspozycji w godzinach pracy, 

według dotychczas obowiązującego planu zajęć. Każdorazowo w systemie Librus Synergia 

wprowadzamy temat lekcji, a następnie wysyłamy go uczniom wraz z planem realizacji 

(najważniejsze elementy lekcji). Realizowane tematy wybieramy z wprowadzonych rozkładów 

materiału.  

3. Nauczanie zdalne (wysyłanie zadań) będzie odbywać się przez moduł „Zadania domowe” w 

Librus Synergia. Ćwiczenia i zadania do wykonania mogą być oceniane – zgodnie z przyjętymi 

kryteriami, wybierając formę która jest możliwa do realizacji w warunkach nauczania zdalnego, 

uwzględniając minimum treści do realizacji oraz podając źródło z jakiego uczniowie mają 

czerpać wiadomości, aby wykonać zadanie.   

4. Nauczanie zdalne dotyczy zarówno kształcenia ogólnego, jak i zawodowego (w tym również 

kształcenia praktycznego). 

5. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości i zadań w Librus Synergia 

6. Uczeń stara się systematycznie pracować z otrzymanym materiałem i w miarę możliwości 

terminowo przesyłać wykonane prace zdalne. 

7. Nauczyciele dokonują modyfikacji planów nauczania przedstawionych we wrześniu 2019r. w 

taki sposób, aby treści których nie da się zrealizować w formie nauczania zdalnego przesunąć do 

realizacji w następnym roku szkolnym (dotyczy to przedmiotów, które będę kontunuowanie w 

przyszłym roku szkolnym). W klasie III BS i IV T – wszystkie treści muszą zostać zrealizowane 

w bieżącym roku. 

8. Nauczyciele, prowadząc edukację zdalną uwzględniają fakt, że uczniowie pracują wolniej, więc 

należy ograniczyć ilość wysyłanych zadań do analizy i ćwiczeń.  

9. Ustalenie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki 

i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej nastąpi na posiedzeniu Rady Pedagogicznej – 

termin zostanie ustalony. 

 

Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 (daty 

mogą ulec zmianie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi). 
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